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Goedkeuring van hel op 20 juni 1956 Ie New York 
gesloten Verdrag inzake het verhaal in het buitenland 

van uilkeringen tot onderhoud 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

Nr. 3 

Motieven voor het sluiten van het Verdrag 

Wanneer iemand een aanspraak heeft op onderhoud dooreen 
persoon, die in een ander land woont, en deze laatste niet tot 
vrijwillige voldoening aan de onderhoudsverplichting bereid is, 
vindt de schuldeiser de wegen om tot realisatie van het recht 
op onderhoud te komen met moeilijkheden bezaaid. 

De normale weg, die openstaat voor een burgerlijk rcchts-
geding, is het instellen van een vordering in het land van de 
schuldeiser of het instellen van een vordering in het land van 
de schuldenaar. 

De eerste mogelijkheid veronderstelt, dat de rechter van het 
land van de woon- of verblijfplaats van de schuldeiser bevoegd 
is om kennis te nemen van de vordering tegen de in het buiten-
land wonende schuldenaar. Deze bevoegdheid komt de rechter 
niet in elk land toe. Is dit wèl zo en geeft de rechter een be-
slissing, waarbij het recht op onderhoud wordt erkend en 
waarbij het bedrag van het onderhoud wordt bepaald, dan staat 
nog geenszins vast, dat de rechterlijke beslissing uitvoerbaar is 
in het land van de schuldenaar. Een aantal landen laat de ten-
uitvoerlegging van vreemde rechterlijke beslissingen slechts toe, 
indien de basis daarvoor in een verdrag is neergelegd, zoals in 
het zogenaamde Nederlands-Belgische Executieverdrag van 
28 maart 1925 (Stb. 1929, 405). Bij ontbreken van een ver-
drag is het bij voorbeeld in Nederland vrijwel steeds nodig een 
nieuwe gewone vordering in te stellen. De beperktheid van het 
systeem van rechtstreekse tenuitvoerlegging van in een ander 
land verkregen rechterlijke beslissingen is begrijpelijk, daar 
zodanig systeem een groot vertrouwen veronderstelt, niet alleen 
in het vreemde rechtsstelsel, doch ook in de organisatie van 
de vreemde rechterlijke macht. In multilateraal verband is op 
de basis van zodanig vertrouwen onlangs in de kring van de 
Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht ter Achtste 
Zitting dier Conferentie de tekst opgesteld van een ontwerp-
verdrag nopens de erkenning en de tenuitvoerlegging van be-
slissingen in zaken betreffende onderhoud verschuldigd aan 
kinderen (Slotakte van 24 oktober 1956, Trb. 1956, 144, 
blz. 19—24). Een en ander doet zien, dat de mogelijkheid om 
uitvoerbaarverklaring in den vreemde van beslissingen ter zake 
van onderhoudsverplichtingen te verkrijgen, beperkt is. 

De andere mogelijkheid om een recht op onderhoud in den 
vreemde te realiseren ligt in het instellen van een vordering in 
het betrokken vreemde land. Bij de bezwaren, die eventueel in 
het vreemde procesrecht liggen, komen dan de praktische 
moeilijkheden van het instellen van een proces, die veelal zo 
bezwarend zijn, dat van het instellen van een vordering moet 
worden afgezien. 

Een oplossing of vermindering van de moeilijkheden is daar-
om voor een in het kader van de Verenigde Naties op te stel-
len verdrag gezocht in vereenvoudiging van de tweede hier-
boven aangeduide weg, d.w.z. in vergemakkelijking van het 
instellen van een vordering in het vreemde land. 

Totstandkoming van het Verdrag 

Met het doel de instelling van een vordering van onderhoud 
in het land van de schuldenaar te vergemakkelijken in het geval 
de schuldeiser in een ander land woont, werd ter zetel van de 
Verenigde Naties te New York een Conferentie bijeengeroepen, 
die op 20 juni 1956 heeft geleid tot de aanneming en de open-

stclling voor ondertekening van het onderwerpelijke Verdrag, 
dat is opgenomen in Trb. 1957, 121. 

De te New-York gehouden Conferentie had voor haar werk-
zaamheden een ontwerp ter beschikking, dut in 1952 ie Genève 
was opgesteld door een Comité van deskundigen, dal op uit-
nodiging van de Economische en Sociale Raail door de Secrc-
taris-Generaal van de Verenigde Naties was bijeengeroepen en 
dat onder voorzitterschap van prof. mr. E. M. Meijers heeft 
gestaan (vide Nations Unies. Conseil Economique et SociaJ. 
point 17 de 1'ordre du jour. Annexes. Dix-septièmc session. 
New-York, 1954. Reconnaissance et exécution, a 1'étranger, des 
obligations alimentaires). Het ontwerp door dit Comité opge-
steld, wordt hierna aangehaald als ontwerp Genève, dan wel 
als het ontwerp van 1952. Het is als bijlage bij deze memorie 
gevoegd; de slotbepalingen van het ontwerp zijn in de bijlage 
niet opgenomen, aangezien zij voor een vergelijking met de 
tekst van het Verdrag van minder betekenis zijn. 

Uit de voorgeschiedenis van het ontwerp Genève moge wor-
den aangestipt, dat het te Rome gevestigde Internationale 
Instituut voor Unificatie van Privaatrecht sedert de dertiger 
jaren onvermoeid heeft gearbeid voor een Executie-verdrag. 
Toen dit in het kader der Verenigde Naties vooral voor de 
Amerikanen en Engelsen onaanvaardbaar bleek, is men over-
gegaan naar het systeem van het huidige Verdrag. De oorspron-
kelijke gedachte van het Instituut heeft intussen nog doorge-
werkt en geleid tot een model voor een bilateraal Executie-
verdrag, aanbevolen door de Verenigde Naties, en een multi-
lateraal ontwerp, uitgewerkt op de Achtste Zitting van de 
Haagse Conferentie voor het Internationaal Privaatrecht. 

Aan de Conferentie van New York namen 32 landen, waar-
onder het Koninkrijk der Nederlanden, deel. Voorts was een 
aantal landen als waarnemer aanwezig, terwijl een groot aantal 
organisaties vertegenwoordigd was. Als Nederlandse gedele-
geerden traden op mr. P. Eijssen, raadadviseur in algemene 
dienst bij het Ministerie van Justitie, en mr. P. J. de Kanter, 
Sous-chef der Directie Algemene Zaken van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken. De Nederlandse gedelegeerden hebben 
zitting gehad in het enige werkcomité, dat de Conferentie in-
stelde. 

Het Verdrag is op de sluitingsdag der Conferentie door de 
volgende landen ondertekend: Bolivia, Ceylon, Cuba, de Domi-
nicaansc Republiek, Ecuador, Kambodja, Salvador, de Bonds-
republiek Duitsland, Griekenland, Israël, Mexico, Monaco, het 
Koninkrijk der Nederlanden, de Philippijnen en de Heilige 
Stoel. 

Voorts is het Verdrag nog ondertekend door Brazilië, de 
Republiek China, Columbia, Denemarken, Frankrijk, Guate-
mala, Haïti, Italië, Oostenrijk, Zuidslavië en Zweden. 

Enkele Staten zijn toegel reden. 
Het Verdrag is op 25 mei 1957 in werking getreden voor 

Israël, Guatemala en Marokko. Voorts is sindsdien het Ver-
drag in werking getreden voor de Republiek China, Hongarije, 
Italië, Ceylon, Tsjechoslowakije, Zweden, Denemarken, de 
Bondsrepubliek Duitsland, Zuid-Slavië en Pakistan. 

Opzet van het Verdrag 
De opzet van het ontwerp Genève is ter Conferentie van 

New York bewaard gebleven en derhalve in het tot stand 
gebrachte Verdrag overgegaan. 
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De hoofdlijnen zijn de volgende: 
1. Ter voorbereiding van het proces in het land van de 

schuldenaar wordt in het land van de schuldeiser een voorbe-
reidend onderzoek ingesteld, waarbij de schuldeiser het mate-
riaal aandraagt voor het in het land van de schuldenaar in te 
stellen proces. 

2. Bij het onderzoek in het land van de schuldeiser wordt 
een actieve tussenkomst verleend door een instelling in dat 
land, in het Verdrag aangeduid als verzendende instelling. 

3. De verzendende instelling in het land van de schuldeiser 
zcndl het \erzamelde materiaal aan een instelling in het land 
van de schuldenaar, in het Verdrag aangeduid als ontvangende 
instelling. Deze verzending geschiedt rechtstreeks, d.w.z. zonder 
diplomatieke of consulaire tussenkomst. 

4. De ontvangende instelling in het land vati de schulde-
naar tracht betaling van de schuldenaar te verkrijgen en kan 
aldaar in naam van de schuldeiser een vordering tegen de 
schuldenaar instellen en na toewijzing daarvan tot tenuitvoer-
lcgging overgaan. 

5. Bepaalde vrijstellingen en voorrechten voor het proces 
worden verleend, zoals ter zake van gratis-admissie en vrij-
stelling van zekerheidstelling voor proceskosten, terwijl mede 
een regeling voor rogatoire commissies wordt gegeven voor het 
geval de rechter in het land van de schuldenaar nadere inlich-
tingen wenst uit het land van de schuldeiser. 

Uit deze opzet van het Verdrag vloeit voort, dat de hoofd-
bepalingen van het Verdrag voornamelijk een procesrechtelijk 
karakter dragen. Deze hoofdbepalingen worden hieronder be-
schreven. Voor zover zulks voor de interpretatie van het Ver-
drag van belang is, wordt daarbij getreden in een vergelijking 
met de overeenkomstige bepalingen van het ontwerp Genève 
en de wordingsgeschiedenis van de verdragsbepalingen ter Con-
ferentie beschreven. 

De inleiding van het Verdrag legt de nadruk op twee uit-
gangspunten. 

In de eerste plaats wordt de nadruk gelegd op het humani-
taire karakter van het probleem, waarvoor het Verdrag een 
oplossing tracht te geven. 

Ten tweede wordt gewezen op de ernstige moeilijkheden van 
feitelijke en juridische aard, die het verhaal van uitkeringen 
tot onderhoud in het buitenland ontmoet. 

Vervolgens wordt als doelstelling van het Verdrag aange-
geven: te voorzien in maatregelen om zodanige problemen 
op te lossen en om zodanige moeilijkheden te overwinnen. 

Artikel 1 (ontwerp Genève, artikelen 1 en 13) 

Draagwijdte van het Verdrag 
Lid 1. Het ontwerp van 1952 bevatte in artikel 1 een 

aantal definities. 
a. Vooreerst werd door een aanwijzing van de personen, 

die als schuldeiser ter zake van onderhoud de bijzondere 
procedure van het ontwerp kunnen benutten, en, als corre-
latief daarvan, door een aanwijzing van de personen, die als 
schuldenaar ter zake van onderhoud in een zodanige proce-
dure kunnen worden betrokken, de draagwijdte van het Ver-
drag aangewezen (ontwerp Genève, artikel 1, onder a en b). 

h. In de tweede plaats werden de instellingen aangewezen, 
die de bemiddelende functies zouden vervullen om voor de 
schuldeiser het instellen van een rechtsvordering in het land 
van de schuldenaar te vergemakkelijken (ontwerp Genève, 
artikel 1, onder c en d). 

Ad a. Het ontwerp van 1952 loste het eerste probleem, 
d.w.z., dat van de draagwijdte van het Verdrag, in deze zin 
op, dat de bijzondere procedure slechts zou kunnen lopen 
tussen verwanten in nederdalende en opgaande lijn en tussen 
echtgenoten, met name dus niet tussen gewezen echtgenoten. 

Vooreerst rees hier de vraag, of de definitie van de be-
trokken personen wel duidelijk was, met name of niet-wet-
tige kinderen er onder vielen, hetgeen wel de bedoeling was 
van het ontwerp. 

Verder bleek, dat de definitie van het ontwerp voor som-
mige landen, die niet de verplichting kennen om verwanten in 
opgaande lijn te onderhouden, te ruim was, zulks terwijl voor 
vele andere landen de verplichting tot onderhoud verder gaat 
dan in de definitie van het ontwerp van 1952 was voorzien 
(gewezen echtgenoot of echtgenote, broeders en zusters). 

Men kwam tot het inzicht, dat een definitie van de betrok-
ken personen slechts kan aangeven wie de bijzondere proce-
dure kunnen benutten, indien het land van de schuldenaar 
naar regelen van zijn internationaal privaatrecht en van zijn 
interne recht het bestaan van een vordering erkent. In het 
proces, dat in het land van de schuldenaar wordt gevoerd, 
zou namelijk het recht van dat land onverlet blijven. Een 
definitie zou dus niet kunnen betekenen, dat de personen, die 
onder de werkingssfeer van het Verdrag worden gebracht, 
te allen tijde in feite de procedure daarvan kunnen benutten. 
De bijzondere procedure van het Verdrag zou derhalve, in 
de zin van het oorspronkelijke ontwerp, slechts kunnen worden 
benut, indien de schuldeiser en schuldenaar vallen onder de 
kring van personen, voor wie het Verdrag de bijzondere proce-
dure invoert, en indien voorts het recht van het land van de 
schuldenaar een vordering tot onderhoud erkent. 

Al deze gegevens, en met name het feit dat landen, die 
een engere kring voor onderhoudsverplichting kennen dan in 
de definitie van het ontwerp was voorzien, de aanhef van het 
eerste artikel zouden kunnen misverstaan, hebben er toe geleid 
af te stappen van een beperkende definitie van de personen, 
voor wie de procedure van het Verdrag ter beschikking komt. 

Het Verdrag opent daarom de weg van de bijzondere pro-
cedure voor een ieder, die zich op het grondgebied van een 
Verdragsluitende Partij bevindt en aanspraak maakt op een 
uitkering tot onderhoud tegenover iemand, die aan de rechts-
macht van een andere Verdragsluitende Partij is onderworpen. 
Doordat volgens het Verdrag, zoals gezegd, de rechtsvordering 
wordt ingesteld in het land van de schuldenaar en doordat het 
Verdrag het internationaal privaatrecht en het interne recht 
van dat land onaangetast laat, zal de in het Verdrag geschapen 
procedure slechts open staan, indien naar dat recht een vor-
dering tot onderhoud bestaat. 

De vraag is ook gerezen, wat onder onderhoudsverplichting 
moet worden verstaan. Door het gebruik in de Engelse taal 
van het woord „maintenance" en in de Franse taal van het 
woord „aliments", werd als vaststaande aangenomen, dat de 
procedure van het Verdrag slechts kan worden benut, indien 
aan de volgende voorwaarden is voldaan: dat de grond voor 
het onderhoud ligt in de wet (dus niet in een overeenkomst) 
en dat de grond voor het onderhoud ligt in wettige of niet 
wettige verwantschap, familiebetrekking, huwelijk of gewezen 
huwelijk. 

Mede werd door het gebruik van de woorden ,,mainte-
nance" en ..aliments" als vaststaande aangenomen, dat het 
Verdrag niet kan worden benut ter zake van vorderingen op 
grond van sociale wetgeving of uit verzekering. 

De mening, die door Paolo Contini in St. John's Law Re-
view, volume XXXI, december 1956, number 1, pagina 7 en 8 
schijnt te zijn geponeerd, dat het Verdrag niet van toepassing 
is op gewezen echtgenoten, moet worden verworpen. Die 
mening is gegrond op het feit, dat het Comité van Genève 
„seemed to indicate that the draft Convention was not meant to 
apply to a former spouse" en dat de Japanse gedelegeerde ter 
Conferentie „expressed the opinion that alimony after divorce 
was not covered by the draft Convention, a view that seemed 
to reflect the general understanding of the Conference". De 
Japanse gedelegeerde sprak intussen slechts een oordeel uit 
over de interpretatie van het ontwerp Genève. Die interpretatie 
was stellig juist: het ontwerp Genève was wel op echtgenoten 
van toepassing, doch niet op gewezen echtgenoten. Andere 
gedelegeerden hebben na de Japanse gedelegeerde echter ge-
wezen op de wenselijkheid, dat de kring van personen, die 
het voordeel van de Conventie zouden kunnen inroepen, ruimer 
zou moeten zijn dan in het ontwerp Genève was aangegeven. 
Beslissend is, dat het Verdrag zelf een geheel ander uitgangs-

I punt heeft aanvaard dan het ontwerp Genève. Dit uitgangs-
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5 
punt, dat uit de tekst van artikel 1 van liet Verdrag blijkt, 
is geruime tijd nadat de Japanse gedelegeerde de bewuste 
interpretatie had uitgesproken, gevonden en aanvaard. Er be-
stond toen voor niemand aanleiding meer de vroegere Japanse 
uitlating, die op een geheel andere tekst betrekking had, te 
weerspreken. 

Gegeven de opzet van het Verdrag om een bijzondere proce-
dure te openen voor het geval een onderhoudsvordering be-
staat, terwijl schuldeiser en schuldenaar in verschillende staten 
verblijven, was het nodig aan te geven, of woonplaats of aan-
wezigheid van de betrokken personen dan wel jurisdictie het 
criterium zou moeten vormen. 

Wat betreft de schuldeiser eiste het ontwerp van 1952 
(artikel 3, lid 1): woonplaats of zich bevinden. Dit geschiedde, 
omdat naar het recht van sommige staten woonplaats somwijlen 
eerst na langdurige aanwezigheid wordt verkregen, alsmede 
omdat vooral zogenaamde verplaatste personen dikwijls tot on-
verwachte verhuizingen worden gedwongen. Zou louter het 
criterium van de woonplaats worden gehanteerd, dan zouden 
groepen van schuldeisers van de voordelen van het Verdrag 
verstoken blijven. Hanteerde daarom dus het ontwerp naast 
de woonplaats het zich bevinden als criterium, anderzijds rees 
de vraag, of ook personen door enkel in een Staat te komen, 
bij voorbeeld als toerist, aldaar de hulp van de verzendende 
autoriteit zouden kunnen inroepen om de procedure van het 
Verdrag te benutten. Door de Conferentie werd op die vraag 
geantwoord, dat het vanzelfsprekend werd geacht, dat een ver-
zendende autoriteit zonder meer dergelijke personen zou af-
wijzen; overigens zou een reserve een uitweg kunnen bieden. 
Het Verdrag sluit dus in dit opzicht bij het ontwerp van 1952 
aan, behoudens dat het voldoende werd geacht enkel te eisen, 
dat de schuldeiser zich op het grondgebied van een Verdrag-
sluitende Partij bevindt. 

Wat betreft het criterium voor de schuldenaar, daarover 
wendde het ontwerp van 1952 diverse, niet met elkaar overeen-
komende uitdrukkingen aan: in artikel 3, lid 1: „Ie debiteur se 
trouve sous la juridiction" en „Etat oü se trouve ce debiteur". 
Gelet op het feit, dat het proces moet worden ingesteld in het 
land, aan welks rechtsmacht de schuldenaar is onderworpen, 
werd dit criterium gekozen. 

Ad b. Het werd onnodig geacht in het Verdrag een definitie 
te behouden van de instellingen, die de bemiddelende functies 
zullen vervullen van verzendende en van ontvangende instelling. 
De wijze van benoeming zomede de functies van de instel-
lingen zijn namelijk in de volgende artikelen van het Verdrag 
beschreven. Een definitie van die instellingen zou dus niet 
anders kunnen doen dan in verkorte vorm die wijze van be-
noeming en die functies aangeven. Een zodanige definitie is 
derhalve niet opgenomen. Slechts de generieke namen van de 
instellingen zijn vermeld, terwijl de taak en de wijze van be-
noeming van de instellingen in volgende artikelen van het 
Verdrag worden beschreven. 

Lid 2. De rechtsmiddelen, waarin het Verdrag voorziet, zijn 
een aanvulling van, en komen niet in de plaats van, rechts-
middelen, die krachtens het nationale of internationale recht 
bestaan. 

Deze bepaling was in het ontwerp Genève in artikel 13 op-
genomen. 

Artikel 2 (ontwerp Genève, artikel 2) 
Aanwijzing van de instellingen 

Dit artikel geeft regelen omtrent de aanwijzing van de or-
ganen, die de bemiddelende functie moeten vervullen om van 
indiening van een verzoek in het land van de schuldeiser te 
kunnen komen tot verhaal van onderhoud in het land van de 
schuldenaar. 

Het Verdrag verplicht niet tot het in het leven roepen van 
nieuwe instellingen; de taken die de instellingen volgens het 
Verdrag zullen vervullen, kunnen desgewenst aan bestaande 
lichamen worden opgedragen. 

De aanwijzing van de instellingen is overgelaten aan de 
Staten (leden 1 en 2). 

Als verzendende instelling, dus als instelling, die in het land 
van de schuldeiser van deze de gegevens ontvangt, nodig om 
tot verhaal van onderhoud te kunnen komen, en die de be-
doelde gegevens doorzendt naar de ontvangende instelling in 
het land van de schuldenaar, kan worden aangewezen een 
administratief of rechterlijk gezag: bij voorbeeld de rechter, 
die in het land van de schuldeiser kennis neemt van vorderingen 
tot onderhoud, een tak van de administratie in dat land, een 
sociale overheidsinstelling in dat land (lid 1). 

Ais ontvangende instelling, dus als instelling, die in het land 
van de schuldenaar de uit het land van de schuldeiser komende 
gegevens ontvangt en die in het land van de schuldenaar het 
nodige doet om tot verhaal van onderhoud te komen, kan een 
overheidsorgaan of een particulier lichaam worden aange-
wezen (lid 2). 

Verzendende instellingen kunnen er in een land meerdere 
zijn; doch er kan slechts één ontvangende instelling zijn 
(leden I en 2). De aanwijzing van een enkele ontvangende 
instelling is voorgeschreven om te voorkomen, dat de uit een 
land te verzenden gegevens aan een verkeerd adres in het 
andere land worden gericht. 

Het ontwerp van 1952 (artikel 2, lid 2) bepaalde uitdruk* 
keiijk, dat de verschillende functies van de verzendende instcl-
ling (aannemen van het verzoek van de schuldeiser, onderzoek 
en completering van de stukken, verzending van de stukken 
naar het land van de schuldenaar) konden worden opgedragen 
aan verschillende autoriteiten. Deze bepaling werd tot de laatste 
lezing van het ontwerp van het Verdrag behouden, doch is toen 
geschrapt, omdat ze overbodig werd geacht. Het Verdrag moet 
dus zo worden uitgelegd, dat de verdeling van de functies toe-
gelaten is. 

Dat de ontvangende instelling haar taak kan delegeien, wordt 
hieronder besproken bij de toelichting op artikel 3. 

Het ontwerp van 1952 (artikel 2, lid 4) bepaalde uitdruk-
kelijk, dat een ontvangende instelling tevens verzendende in-
stelling kan zijn. Tijdens de behandeling van het Verdrag kwam 
men evenwel tot het inzicht, dat het niet nodig is een regeling 
te geven voor de mogelijkheid van combinatie van taken van 
ontvangende en verzendende instellingen. Het ontbreken in het 
Verdrag van een regel over de mogelijkheid van samenvallen 
van de taken van ontvangende en verzendende instellingen 
brengt dus in de bedoeling geen wijziging; de vrijheid tot het 
laten samenvallen van de taken is derhalve gehandhaafd. 

Het ontwerp van 1952 legde in artikel 2 de plicht tot aan-
wijzing van de ontvangende instelling op, omdat de verzen-
dende instellingen duidelijk moeten weten, tot welke ontvan-
gende instelling zij zich moeten wenden. Daarentegen was de 
aanwijzing van de verzendende instellingen facultatief gesteld. 
Voor het geval dat Staten de aanwijzing van verzendende 
instellingen zouden nalaten, gaf het ontwerp van 1952 
(artikel 2, lid 3) uitdrukkelijk aan, dat als zodanig elk gezag 
zou kunnen optreden, dat een beslissing op vorderingen tot 
onderhoud kan geven. Deze aanvullende bepaling was stellig 
nodig om schuldeisers zekerheid te geven, tot wie zij zich 
kunnen wenden. Intussen gevoelde men ter Conferentie de be-
hoefte, dat ook in het land van de schuldenaar zekerheid besta, 
welke de verzendende instellingen zijn. Daarom heeft het Ver-
drag de uitdrukkelijke aanwijzing van beide instellingen ver-
plicht gesteld (leden 1 en 2) . 

De aanwijzingen van de verzendende en ontvangende instel-
lingen moeten door de Staten worden medegedeeld aan de 
Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties (lid 3) , die voor 
rondzending van de gegevens zorgdraagt (artikel 19). zulks 
in afwijking van het ontwerp van 1952, dat in artikel 2, lid 5, 
een onderlinge inlichting tussen de Staten voorschreef. 

Uit de opzet van het Verdrag vloeit voort, dat de aangewezen 
instellingen in de verschillende landen rechtstreeks contact 
kunnen houden (lid 4 ) . 

Artikelen 3, 4 en 6 (ontwerp Genève. artikelen 3. 4. 5 en 7) 
Procedure van het Verdrag 

Hier wordt de bijzondere procedure van het Verdrag be-
schreven. Daar die procedure steunt op de schepping van twee 
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organen, Ie weten de ontvangende instelling en de verzendende 
instelling, worden hier ook de functies van die instellingen 
genoemd. 

Artikel 3 handelt over de indiening \an een verzoek door 
de schuldeiser in het land, waar hij zich bevindt, artikel 4 over 
de verzending van de stukken naar het land van de schuldenaar 
(d.w.z. het land, aan welks rechtsmacht de schuldenaar is 
onderworpen), artikel 6 over hetgeen de ontvangende instelling 
in het land van de schuldenaar zal doen om tot verhaal van 
onderhoud te komen. 

Artikel 3 (ontwerp Genève, artikelen 3 en 4) 
Indiening van het verzoek bij de verzendende instelling 
De bijzondere procedure van het Verdrag wordt ingeleid met 

indiening van een verzoek door de schuldeiser in het land waar 
hij zich bevindt. De schuldeiser moet het verzoek indienen bij 
de verzendende instelling van dat land (lid 1). In de behande-
ling van het verzoek door deze verzendende instelling wordt de 
schuldenaar niet gekend. Het zou ondoelmatig zijn hem op te 
roepen, daar hij in een ander land is, en anderzijds bindt het-
geen in deze fase voorvalt, de rechter van het land van de 
schuldenaar niet; een oproeping van de schuldenaar voor de 
verzendende instelling ir. dus niet noodzakelijk. 

De indiening van het verzoek bij de verzendende instelling 
van het land van dz schuldeiser geschiedt met het oog op ver-
zending van de stukken naar het land van de schuldenaar, op-
dat aldaar maatregelen worden genomen om van de schulde-
naar betaling van onderhoud te verkrijgen. 

Het materiaal, dat de schuldeiser aan de verzendende instel-
ling moet verschaffen om de ontvangende instelling in het land 
van de schuldenaar in de gelegenheid te stellen het onderhoud 
op de schuldenaar te verhalen en met name om een proces 
tegen hem aanhangig te maken, zal moeten voldoen aan de 
voorwaarden, die het bcwijsrecht en het procesrecht in het land 
van de schuldenaar stellen. Om deze onontkoombare, doch 
grote moeilijkheid te verlichten geeft het Verdrag het voor-
schrift, dat elk land van andere landen bepaalde gegevens ter 
beschikking zal krijgen omtrent het bewijs, dat normaal wordt 
vereist om verzoeken om onderhoud te staven, omtrent de wijze 
waarop dat bewijs moet worden geleverd en omtrent de 
andere vereisten waaraan moet worden voldaan (lid 2) . Elk 
land moet deze gegevens mededelen aan de Secretaris-Gene-
raal van de Verenigde Naties, die daarvan ingevolge artikel 19 
sub (a) mededeling doet aan alle betrokken landen. 

Dit is bepaald, omdat volgens de regelen van het Verdrag 
de verzendende instelling bij de samenstelling van de stukken 
zodanig leiding moet geven, dat die stukken geschikt zijn 
om een vordering in het land van de schuldenaar tot succes 
te leiden. Het Verdrag onthoudt zich van enige bepaling, 
waaruit zou kunnen worden afgeleid, dat de behandeling 
van het verzoek door de verzendende instelling in enigerlei 
opzicht, hetzij materieel, hetzij procesrechtelijk, de rechter van 
het land van de schuldenaar zou binden. 

De stukken, die in het land van de schuldenaar nodig zijn, 
moeten door de schuldeiser met het verzoek bij de verzendende 
instelling worden ingediend. Als het land van de schuldenaar 
dit eist, moet met name een volmacht op de ontvangende in-
stelling van het land van de schuldenaar worden ingediend, 
waarbij deze instelling bevoegd wordt verklaard in naam van 
de schuldeiser op te treden (lid 3). De ontvangende instelling 
zal niet alles zelf behoeven te doen. Zij zal haar taak kunnen 
delegeren, bij voorbeeld het voeren van een proces. Bij de op-
stelling van een volmacht zal hiermede rekening moeten wor-
den gehouden. 

Als richtlijn voor de samenstelling van het te verzenden 
dossier bevat het Verdrag een opsomming van de stukken, die 
het dossier moet bevatten. De opsomming is niet uitputtend. 
Voorts is de opsomming slechts gegeven onder voorbehoud 
van hetgeen het recht van het land van de schuldenaar voor-
schrijft. 

De verzendende instelling moet volgens lid 4 alle redelijke 
maatregelen treffen, opdat wordt voldaan aan de vereisten, 
die door het land van de schuldenaar worden gesteld. De taak 

van de verzendende instelling is dus niet lijdelijk; integendeel, 
de instelling zal de schuldeiser met raad en daad moeten bij-
staan, indien dit noodzakelijk is. 

Artikel 4 (ontwerp Genève, artikel 5) 
Verzending van de stukken 

In dit artikel, dat handelt over de overmaking van de stukken 
door de verzendende instelling in het land van de schuldeiser 
aan de ontvangende instelling in het land van de schuldenaar, 
komt evenzeer naar voren, dat de verzendende instelling een 
actieve rol speelt tot bijstand van de schuldeiser. 

Voorts heeft de verzendende instelling een beperkte bevoegd-
heid om de gegrondheid der vordering te beoordelen. 

Het ontwerp Genève schreef voor, dat de verzendende in-
stelling na summier onderzoek van de zaak moest beoordelen, 
of er grond bestaat de stukken toe te zenden aan de ontvan-
gende instelling in het land van de schuldenaar (ontwerp 
Genève, artikel 5, lid 1). De omvang der bevoegdheid, welke te 
dezer zake aan de verzendende instelling toekomt, is van groot 
gewicht, omdat die instelling hiermede de beslissing in handen 
heeft, of de bijzondere procedure van het Verdrag in haar 
eerste fase voortgang vindt. Bij de behandeling van dit pro-
bleem door de Conferentie zijn verschillende gradaties van deze 
bevoegdheid naar voren gebracht. In de eerste plaats werd 
bepleit de verzendende instelling in het geheel geen beoor-
delingsbevoegdheid met betrekking tot al of niet verzending 
van de stukken naar het land van de schuldenaar te geven; 
de instelling zou, ongeacht de persoon en de zaak, de stukken 
steeds moeten verzenden. Dit voorstel, dat aan een ieder de 
vrijheid gaf om de procedure van het Verdrag in werking 
te stellen, ook indien de vordering totaal ongegrond is, werd 
door de Conferentie in meerderheid afgewezen, uit de over-
weging dat de ontvangende instelling daardoor al te zeer zou 
worden belast. In zekere mate moest dus aan de verzendende 
instelling de bevoegdheid toekomen, de gegrondheid van de 
vordering te beoordelen. Het was toen de vraag, welk criterium 
hierbij moest gelden. Het criterium van het ontwerp Genève 
gaf algehele vrijheid van beoordeling aan de verzendende in-
stelling; men achtte dit te ruim. Vervolgens werd er aan 
gedacht tot criterium te nemen de vraag, of het verzoek te 
goeder trouw was gedaan; indien dit criterium subjectief zou 
moeten worden verstaan, zouden totaal ongegronde aanvragen 
niettemin hun weg moeten vervolgen, bij voorbeeld die van 
personen, die krankzinnig zijn. Men is er toen toe gekomen 
de verzendende instelling te verplichten tot de verzending van 
de stukken, tenzij de instelling het verzoek als geheel onge-
srond beschouwt (lid 1): in Engelse tekst „not made in good 
faith" en in Franse tekst „téméraire". 

De beoordelingsbevoegdheid van de verzendende instelling is 
intussen versterkt, doordat die instelling, hoewel zij slechts in 
bijzondere gevallen de verzending van het dossier naar de 
ontvangende instelling van het land van de schuldenaar kan 
weigeren, bij de verzending haar oordeel over de al of niet 
gegrondheid van de vordering kan kenbaar maken (lid 3) . 
Mededeling van dit oordeel kan de betrokken organen in het 
land van de schuldenaar nuttige aanwijzingen verschaffen, zo-
wel omtrent de feiten als omtrent het recht van het land van 
de schuldeiser: wat nuttig kan zijn indien voor de rechter in 
het land van de schuldenaar het bestaan van een vordering tot 
onderhoud afhankelijk zou zijn van het recht van het land van 
de verzendende instelling (lid 3) . Intussen bindt het oordeel 
van de verzendende instelling in geen enkel opzicht de auto-
riteiten van het land van de schuldenaar. 

De verzendende instelling kan aan de ontvangende instelling 
tevens adviseren gratis rechtsbijstand en vrijstelling van kosten 
te verlenen (lid 3). Zou de ontvangende instelling een 
verzoek van schuldeiser om gratis rechtsbijstand en vrij-
stelling van kosten weigeren of een advies in die zin van de 
verzendende instelling niet opvolgen, dan zal de ontvangende 
instelling voorschot voor de kosten van het proces kunnen 
vragen, evenals zij dat kan doen als geen zodanig verzoek 
gedaan is of geen of een negatief advies is gegeven. 

De actieve rol van de verzendende instelling blijkt verder uit 
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de bepaling, dat zij, alvorens tot verzending van de stukken 
over te gaan, zich er van moet vergewissen, dat de stukken aan 
de vormvereisten van haar land voldoen (lid 2). 

De mogelijkheid voor de schuldeiser om vóór de verzending 
van de stukken die verzending tegen te gaan door de aanvraag 
in te trekken, zulks ten einde door een eigen advocaat een 
vordering in het land van de schuldenaar te laten instellen, was 
in het ontwerp Genève (artikel 5, lid 2) uitdrukkelijk voorzien. 
Het Verdrag zwijgt daarover. Men zal moeten aannemen, dat 
die mogelijkheid blijft bestaan, daar de bijzondere procedure 
in het Verdrag geschapen is in het belang van de schuldeiser. 

Artikel 5 (ontwerp Genève, artikel 6) 
Verzending van rechterlijke uitspraken en van andere 

gerechtelijke stukken 
De bijzondere procedure van het Verdrag kan ook worden 

benut om in het geval dat de schuldeiser een rechterlijke 
beslissing, hetzij van voorlopige, hetzij van definitieve aard, 
heeft verkregen ter zake van onderhoud, in het land van de 
schuldenaar een procedure van exequatur of registratie dan 
wel een nieuwe vordering met de oorspronkelijke beslissing 
als basis, in te stellen. Of een zodanige procedure in het land 
van de schuldenaar mogelijk is, wordt door het recht van dat 
land beslist. 

Met een rechterlijke beslissing wordt een schikking voor de 
rechter gelijk gesteld (Deze valt onder ..judicial act" en „acte 
judiciaire"). 

De rechterlijke beslissing moet van een Staat afkomstig zijn, 
die partij bij het Verdrag is; het is dus niet voldoende dat de 
schuldeiser zich in een zodanig land bevindt, terwijl de rech-
terlijke beslissing afkomstig is van een Staat, die geen partij bij 
het Verdrag is. 

Artikel 6 (ontwerp Genève, artikel 7) 
Functies van de ontvangende instelling 

Het is de taak van de ontvangende instelling om verhaal van 
onderhoud te verkrijgen (lid 1). De minnelijke weg zal in de 
eerste plaats aangewezen zijn; daartoe zal de ontvangende in-
stelling zich rechtstreeks tot de schuldenaar kunnen richten. Zij 
kan een dading aangaan en desnoods zal zij kunnen proce-
deren tot executie toe. Het ontwerp Genève (artikel 7, lid 1) 
vermeldde als taak van de ontvangende instelling uitsluitend 
het voeren van een procedure. 

De ontvangende instelling zal bij dit alles in naam van de 
schuldeiser optreden. 

De bevoegdheden van de ontvangende instelling kunnen door 
een volmacht, die de schuldeiser heeft verstrekt, beperkt zijn. 
Het Verdrag bepaalt voor het overige slechts, dat de instel-
ling alle „geëigende" stappen moet doen. De instelling heeft 
dus de plicht om in naam van de schuldeiser op te treden. 
Zij beslist echter niet alleen welke weg moet worden gevolgd 
(minnelijke schikking of procedure; al dan niet instellen van 
hoger beroep; al dan niet executeren), maar ook of zij stap-
pen zal ondernemen. Indien die instelling de vordering onge-
grond vindt, kan zij stappen achterwege laten. Het ontwerp 
Genève legde de instelling de plicht op om zonder uitstel de 
weg van rechten te bewandelen. Dit werd een te zware eis 
voor de autoriteiten van het land van de schuldenaar geacht. 
De in het Verdrag, in afwijking van het ontwerp Genève. ge-
geven beoordelingsbevoegdheid, die de ontvangende instelling 
heeft, is aangevuld met een vanwege het Koninkrijk der Neder-
landen voorgestelde bepaling, dat "de ontvangende instelling de 
verzendende instelling op de hoogte van de gang van zaken 
moet houden en dat de ontvangende instelling, wanneer zij geen 
stappen tegen de schuldenaar kan nemen, de redenen daarvan 
aan de verzendende instelling moet mededelen. In het laatste 
geval moet de ontvangende instelling de stukken retourneren 
(lid 2) . 

In een proces in het land van de schuldenaar zal in mate-
rieel en formeel opzicht het recht van dat land gelden, ook wat 
betreft het internationaal privaatrecht (lid 3) . 

Het ontwerp Genève bevatte in artikel 7, lid 3, de bepaling, 

dat de rechter in het land van de schuldenaar onder bepaalde 
omstandigheden bij een voorlopige beslissing de plicht tot 
onderhoud kan opleggen. Deze bepaling is geschrapt, omdat 
zij in zoverre inbreuk maakte op hel recht van het land van de 
schuldenaar, dat zij de rechter van dat land ook tot zodanige 
beslissing zou bevoegd verklaren als zijn interne recht dit niet 
zou toelaten, hem daarbij zelfs een discretionaire bevoegdheid 
gevend, en omdat zij onnodig is voor die landen, waar het 
recht voorlopige beslissingen kent. 

Artikel 7 (ontwerp Genève. artikel 8) 
Rogatoire commissies 

Voor een nader onderzoek, dat bij de bijzondere procedure 
van het Verdrag, en speciaal in hel proces in hel land van de 
schuldenaar, kan zijn vereist, kan een rogatoire commissie 
nodig zijn, indien het onderzoek in een ander land moei worden 
ingesteld dan waar de gegevens moeten worden benut. 

Een rogatoire commissie kan volgens het Verdrag slechts 
plaats hebben, indien de wet van de beide landen, het land dat 
de commissie laat uitgaan en het land dat haar heeft uit te 
voeren, de commissie toelaten (aanhef van het artikel). Een 
amendement om de rogatoire commissies toe te laten, ongeacht 
het recht der afzonderlijke landen, werd afgewezen. De Secre-
taris-Generaal van de Verenigde Naties heeft ingevolge een 
resolutie, aan de Slotakte van de Conferentie gehecht, tot taak 
een lijst op te stellen en rond te zenden, waarop vermeld is, 
welke Staten ingevolge hun wetten rogatoire commissies kennen. 

Een rogatoire commissie kan volgens het Verdrag direct 
tussen de betrokken autoriteiten geschieden (sub a). Noch 
diplomatieke noch consulaire tussenkomst is vereist. 

Opdat de partijen aanwezig kunnen zijn bij het onderzoek, 
dat bij rogatoire commissie wordt gevraagd, moeten de bctrok-
ken verzendende en ontvangende instellingen en evenzo de 
schuldenaar worden ingelicht omtrent datum en plaats van het 
onderzoek (sub h). 

De rogatoire commissie moet met bekwame spoed worden 
uitgevoerd. Als ze niet binnen vier maanden mocht worden uit-
gevoerd, moeten de redenen worden medegedeeld aan de auto-
riteit, van welke de commissie afkomstig is (sub r ) . 

Terugbetaling van kosten, waartoe de uitvoering van een 
rogatoire commissie aanleiding geeft, is uitgesloten (sub d). 
Het ontwerp Genève (sub e) bevatte een aan het Haagse 
Verdrag (van 1954) analoge regeling over terugbetaling door 
het land dat de commissie verleent, aan het land, dat ze uit-
voert, van getuigen- en deskundigengelden en van kosten, nodig 
door onvrijwillig verschijnen van getuigen. Daar in de bijzon-
dere procedure van het Verdrag een rogatoire commissie 
meestal zal worden uitgevoerd in het land van de schuldeiser 
en dit land dus met de uitvoering van de commissie is gediend, 
werd geen reden gezien een aanspraak op vergoeding van be-
doelde kosten te geven. 

De uitvoering van een rogatoire commissie zal kunnen wor-
den geweigerd (sub e): 

indien de authenticiteit van het document niet vaststaat; 
indien het aangevraagde land meent, dat de uitvoering van 

de commissie inbreuk zou kunnen maken op zijn soevereiniteit 
of op zijn veiligheid. 

Deze opsomming is limitatief. 
Het Verdrag bevat geen regeling, in welke taal een rogatoire 

commissie moet of kan worden gesteld, zodat dit aan de prak-
tijk wordt overgelaten. 

Artikel 8 (ontwerp Genève. artikel 9) 
Wijziging van rechterlijke beslissingen 

Uitdrukkelijk is hier bepaald, dat het Verdrag ook van toe-
passing is op verzoeken tot wijziging van rechterlijke beslis-
singen in zaken van onderhoud. 

Wanneer een schuldeiser een vordering tot onderhoud, met 
toepassing van de bijzondere procedure van het Verdrag, heeft 
toegewezen gekregen door de rechter van het land van de 
schuldenaar, zal de schuldenaar voor wijziging van de beslis-
sing de bijzondere procedure van het Verdrag uiteraard niet 
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volgen, daar hij zich dan tot de rechter van zijn land zal 
wenden. 

Artikel 9 (ontwerp Gcnève. artikel 10) 
Vrijstellingen en voorrechten 

(i. Schuldeisers zullen onder de werking van het Verdrag 
gelijke lichandcling en vrijstelling van betaling van kosten ge-
nieten alsof zij de nationaliteit hezitten van het land waar de 
procedure wordt gevoerd, of aldaar woonplaats hebben (lid 1). 

Met name valt hier te denken aan de gratis-admissic; een ter 
Conferentie gedane suggestie om steeds kosteloze rechtsbijstand 
te verlenen, ongeacht inkomen en vermogen van de schuld-
eiser, vond onvoldoende aanhang. De regeling voor gratis-ad-
missie zal geen effect sorteren in landen, die geen gratis-
admissie kennen. 

Het ontwerp Genèvc kende slechts een gelijkstelling met 
personen, die woonplaats in het betrokken land hebben (ont-
werp Genève, artikel 10, lid 1). Het is de bedoeling van de 
Conferentie geweest daarnaast tevens gelijkstelling te geven 
met personen, die de nationaliteit van het betrokken land 
hebben. 

b. Schuldeisers worden niet op grond van de omstandigheid 
dat zij vreemdeling zijn of ter plaatse geen woonplaats hebben, 
verplicht tot de cautio judicatum solvi of tot een andere storting 
of zekerheidstelling (lid 2) . 

r. De verzendende en ontvangende instellingen zullen voor 
hun diensten geen vergoeding in rekening kunnen brengen 
(lid 3) ; wel voor gemaakte kosten. 

Vrijstelling van visa- en legalisatiekosten is in afwijking van 
het ontwerp Genève (artikel 10, lid 3) niet verplicht gesteld. 

Artikel 10 (ontwerp Genève, artikel 11) 
Overmaking van gelden 

Dit artikel geeft een regeling voor transfer van uitkeringen 
tot onderhoud en van proceskosten te dier zake, zulks ten-
einde te voorkomen, dat transferbeperkingen het voordeel van 
de door het Verdrag geschapen procedure te niet zullen doen. 

Artikel 12 van het ontwerp Genève, handelende over rege-
lingen ter aanvulling van de bepalingen van het Verdrag, werd 
onnodig geacht en daarom geschrapt. 

Het aspect van het internationaal privaatrecht 
De Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht had 

haar standpunt ten aanzien van het ontwerp-verdrag ter kennis 
van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties gebracht. 
Daarbij vroeg de Haagse Conferentie, dat de Conferentie te 
New York zich zou onthouden van het opnemen van con-
flictenregels in het tot stand te brengen Verdrag. De Haagse 
Conferentie wilde met dit verzoek voorkomen, dat haar werk 
zou worden doorkruist en dat bij haar aangesloten Staten in 
opneming van conflictenregels in het tot stand te brengen 
Verdrag een argument zouden vinden om het Verdrag te ver-
werpen. 

De Nederlandse gedelegeerden ter Conferentie te New York 
hadden bovendien het verzoek ontvangen om op die Confe-
rentie op te treden als vertegenwoordigers van de Haagse 
Conferentie voor Internationaal Privaatrecht en haar belangen 
waar te nemen. Deze laatste internationale organisatie — welke 
zoals bekend haar zetel in den Haag heeft — was uitgenodigd 
een waarnemer te zenden naar de Conferentie te New York, 
doch had gemeend daarvan, onder meer op grond van de hoge 
kosten, te moeten afzien. De Haagse Conferentie had zulks te 
gereder gedaan, omdat één van de Nederlandse gedelegeerden 
ter Conferentie te New York lid is van de Staatscommissie 
voor het Internationaal Privaatrecht, welk lichaam in de Haagse 
Conferentie een leidende rol speelt. 

De Nederlandse afvaardiging ter Conferentie te New York 
heeft niet gemeend dat hier een conflict van plichten zou op-
treden en heeft zich op die Conferentie beijverd om de wens 
van de Haagse Conferentie te verwerkelijken. Het resultaat 
van deze bemoeiingen is geweest, dat slechts de volgende aan-
rakingspunten met het internationaal privaatrecht in het Ver-
drag zijn opgenomen: 

1. De verzendende instelling moet alle redelijke maatrege~ 
len nemen opdat de te verzenden stukken voldoen aan de eisen 
van de Staat van de ontvangende instelling (artikel 3, lid 4 ) . Zij 
moet ook nagaan, of de stukken naar de vorm voldoen aan de 
wet van haar Staat (artikel 4, lid 2) . 

2. De procedure in het ontvangende land ten aanzien van 
een van elders ontvangen rechterlijke uitspraak of ander ge-
rechtelijk stuk kan, volgens de wet van het ontvangende land, 
een procedure van exequatur of registratie dan wel een nieuwe 
vordering zijn (artikel 5. lid 3) . 

3. Het bestaan en de omvang van de onderhoudsplicht 
wordt door de rechter van het ontvangende land beoordeeld 
overeenkomstig zijn eigen regels van internationaal privaatrecht. 
Het Verdrag laat derhalve de Verdragstaten geheel vrij in het 
kiezen, welke regel van het internationaal privaatrecht zij wil-
len huldigen, en het kan zeer wel zijn, dat zij op grond daar-
van ander recht dan het eigen interne recht zullen toepassen. 

Ad 1, 2 en 3. Uitgangspunt hierbij is, dat de wet van elk 
land de daar te voeren procedure beslist. 

4. Bepalingen over rogatoire commissies en over vrijstcl-
lingen en voorrechten (kosteloze rechtsbijstand en cautio judi-
catum solvi) zijn evenals in het ontwerp Genèvc opgenomen 
(artikelen 7 en 9). 

Artikel 2 van het ontwerp van Rijkswet 
De procedure van het Verdrag bestaat in een bijzondere 

hulp van de overheid aan de gerechtigde tot onderhoud om 
zijn recht op onderhoud tegenover de tot onderhoud verplichte 
persoon geldend te kunnen maken. Op de overheid kan be-
zwaarlijk de last tot het verstrekken van die bijzondere hulp 
worden gelegd in gevallen waarin, gesteld dat schuldenaar en 
schuldeiser zich beiden zouden bevinden in Nederland, onder-
scheidcnlijk Suriname, de Nederlandse Antillen of Nederlands-
Nicuw-Guinea, de overheid hulp, die aan de onderhoudsge-
rechtigde zou worden verleend, niet zou verhalen op de tot 
onderhoud verplichte persoon. 

Slotbepalingen van het Verdrag 
De slotbepalingen van het Verdrag (artikelen 11 t /m 21) 

bevatten de gebruikelijke formele regels. 
Artikel 12 van het Verdrag maakt het mogelijk, dat bij de 

bekrachtiging van het Verdrag de inwerkingtreding ervan wordt 
beperkt tot Nederland en dat de inwerkingtreding van het 
Verdrag naderhand wordt uitgebreid tot Suriname, de Neder-
landse Antillen en Nederlands-Nieuw-Guinca. Voor de goed-
keuring van het Verdrag is in overleg met de Regeringen van 
Suriname en van de Nederlandse Antillen de vorm van een 
Rijkswet gekozen. De Kroon kan dan bij bekrachtiging van 
het Verdrag de toepassing daarvan op andere gebieden van het 
Koninkrijk dan Nederland uitsluiten en naderhand, behoudens 
de bepalingen van het Statuut van het Koninkrijk, een ver-
klaring afleggen, dat het Verdrag op de bij de bekrachtiging 
uitgesloten gebieden van toepassing zal zijn. 

Een bekrachtiging of verklaring, die inwerkingtreding van 
het Verdrag voor andere gebieden van het Koninkrijk dan 
Nederland medebrengt, zal niet geschieden dan nadat de wense-
lijkheid daarvan zal zijn vastgesteld en in het betreffende 
gebied de aldaar noodzakelijk geachte uitvoeringsregelingen 
zullen zijn getroffen. 

Bij de bekrachtiging ware voor Nederlands-Nieuw-Guinea 
een voorbehoud te maken, dat rogatoire commissies, van aldaar 
uitgaande, dienen te geschieden door tussenkomst van de 
Gouverneur; zulks overeenkomstig artikel 16, lid 1, sub 3° 
van het Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Gou-
vernementsblad 1958 no. 24). Te dien einde is artikel 3 in 
het ontwerp van Rijkswet opgenomen. 

De Minister van Justitie, 
A. C. W. BEFRMAN. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
J. LUNS. 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
E. H. TOXOPEUS. 


